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KATA PENGANTAR 

Segala puji bagi Allah SWT Tuhan semesta alam, sholawat serta salam 

tetap terlimpah curah pada Nabi besar Muhammad SAW atas berkat, rahmat, 

taufik dan karunia Allah SWT penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis

yang berjudul: “Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus 

(DAK) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah (Studi 

Kasus pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat”.

Tesis ini membahas mengenai pengaruh dana alokasi umum, dana alokasi khusus, 

dan pendapatan asli daerah baik secara parsial maupun simultan terhadap belanja 

daerah di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Daerah. Hasil 

menunjukkan bahwa terdapat pengaruh secara signifikan dana alokasi umum, 

dana alokasi khusus dan pendapatan asli daerah baik secara parsial maupun 

simultan terhadap belanja. Maksud penyusunan tesis untuk memenuhi salah satu 

syarat dalam menempuh ujian Magister Program Studi Magister Akuntansi pada

Sekolah Pascasarjana Universitas Widyatama.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, mengingat 

keterbatasan kemampuan, pengalaman, dan pengetahuan penulis baik dalam hal 

penyajian maupun penggunaan bahasa. Namun demikian inilah yang terbaik yang 

penulis lakukan dan semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Oleh 

karena itu semua masukan, kritik, dan saran yang sifatnya membangun sangat 

penulis harapkan bagi penyempurnaan tesis ini.

Selama persiapan, penyusunan, sampai dengan penyelesaian tesis ini 

penulis banyak mendapatkan bimbingan, bantuan, dan dorongan yang sangat 
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berarti dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini dengan ketulusan hati yang 

paling mendalam, penulis mengucapkan terimakasih yang begitu besar kepada:

1. Allah SWT yang telah melimpahkan kasih sayang, berkah, rahmat dan 

karunia-Nya yang begitu besar kepada penulis.

2. Mamah dan Papah tercinta atas semua bantuan baik berupa moril maupun 

materil, doa, kasih sayang, motivasi, nasihat yang telah diberikan kepada 

penulis selama ini. (Terima kasih banyak Mamah Papah, LOVE YOU SO 

MUCH).

3. Kakakku tercinta Handy Martiyana dan Adikku tercinta Karisma Lestari, 

yang telah mendoakan dan memberikan semangat untuk meneruskan cita-cita 

dalam membahagiakan keluarga khususnya Mamah Papah kita tercinta.

4. Keluarga Besar Drs. H. Rachmat Sf. dan Achmad Sukaria (alm) Atas doa 

yang terus menerus beserta dukungan dan motivasinya selama ini.

5. Keluarga Ibu Euis dan Bapak Yogas sebagai kedua Orang Tua dari sabahat 

baik Adhitia Yudistira yang telah membantu selama perkuliahan Program 

Magister Akuntansi ini.

6. Keluarga Bapak Sumedi dan Ibu sebagai Orang Tua dari sahabat baik M. Arif 

yang telah membantu selama perkuliahan.

7. Keluarga Ibu Hasanah dan Bapak Deni Iskandar yang telah menyediakan 

tempat singgah selama penyelesaian tesis ini.

8. Ibu Prof. Dr. Sedarmayanti, M.Pd., APU. dan Ibu Dr. Sri Fadilah, S.E., M.Si., 

Ak., CA. selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, 
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dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, pengetahuan, pengarahan, dan 

motivasi selama penyusunan tesis ini.

9. Bapak Prof. Dr. H. Karhi Niszar Sarjudin, M.M., Ak., CA. dan Ibu Dr. Diana 

Sari, S.E., M.Si., Ak., CA., Qia. selaku dosen penelaah yang telah 

memberikan saran dan masukan yang sangat berguna untuk penyempurnaan 

tesis ini.

10. Bapak Prof. Dr. H. Karhi Niszar Sarjudin, M.M., Ak., CA. selaku Ketua 

Program Studi Magister Akuntansi Universitas Widyatama.

11. Ibu Dr. Rita Yuniar, S.E., M.Si., Ak., CA. selaku sekertaris Program Studi 

Magister Akuntansi.

12. Seluruh Dosen Pengajar Magister Akuntansi Universitas Widyatama, yang 

telah membimbing, mendidik, dan memberikan bekal ilmu pengetahuan 

kepada penulis.

13. Ibu Irma Suryani, Ibu Oki dan Mba Feni selaku staf Program Profesi 

Akuntansi dan Magister Akuntansi Universitas Widyatama yang telah 

membantu kelancaran administrasi.

14. Pimpinan beserta seluruh jajaran Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat 

yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis dalam 

memperoleh data yang dibutuhkan untuk penyelesaian tesis ini. 

15. Sahabat baik selama perkuliahan Magister Akuntansi Angkatan IV Adhitia 

Yudistira,Teh Farah Latifah, Teh Dian Anita, Bro Ebes Hesyandi, Teh Citra, 

Pak Enough, Pak Asep, Iki, Anissa YL, Kurniawan dan Aditia Permana.
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16. Teman-teman Program Profesi Akuntansi dan Magister Akuntansi

Universitas Widyatama.

17. Teman-teman lainnya M. Arif G, Riska Dwihardini, Fahmi Hidayah Junaedi, 

Nor Rasyid Widodo, Sandhi Koko. Terima kasih atas semua bantuan yang 

bermanfaat bagi penulis.

18. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu dalam kesempatan ini,          

yang telah memberikan bantuan moril dan materiil dalam proses penyelesaian 

tesis ini.

Akhir kata, dengan segala kerendahan hati penulis ucapkan terima kasih yang 

tidak terhingga pada semua pihak yang terlibat, dengan harapan semoga hasil 

penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Semoga Allah SWT membalas 

perbuatan kita, Amin.

Tasikmalaya, April 2015

Penulis


